
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.๕๒๒๔                               

ที ่ อว๖๗.๒๖/- วันที่     ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔           

เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

 

เรียน คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

ตามที่  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยทั้งปริมาณและ
คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยมี
หลักเกณฑ์และข้ันตอนการยื่นเสนอขอรับทุนวิจัย ดังนี้ 

๑. เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน ๒ ปี  งบประมาณไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

๒. จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะศิลปศาสตร์ และส่งแบบ
เสนอขอรับทุน จ านวน ๑ ชุด และ CD บันทึกข้อมูล File word จ านวน ๑ แผ่น มายังกองบริหารวิจัย พร้อม
ทั้งลงทะเบียนขอรับทุนในเว็บไซต์ของกองบริหารวิจัย 

๓. การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ทุก ๆ วันที่ ๒๐ ของเดือน และจะประกาศผล
ภายใน ๒ เดือนถัดไป  
  ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร จ านวน ๑ ชุด ที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย (ศศ.รส.๓๑๐) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อม
ทั้งลงทะเบียนขอรับทุนวิจัยเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในเว็บไซต์ของกองบริหารวิจัย 
รายละเอียดประกาศทุน แบบเสนอโครงการวิจัย แบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ 
http://research.tu.ac.th  ในหัวข้อ ทุน/รางวัล “ทุนวิจัยภายใน” สามารถส่งใบสมัครได้ถึง วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                                  
                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์) 

           รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
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เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 

1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ตามอัตราท่ีราชการและมหาวิทยาลัยก าหนด) 
-  อัตราค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (ตามอัตราวุฒิการศึกษา) 
     วุฒิ ปวช. 
     วุฒิ ปวส. 
     วุฒิปริญญาตรี 
     วุฒิปริญญาโท 
     วุฒิปริญญาเอก 
     ค่าจ้างคนงาน  ตามอัตราค่าจ้างข้ันต ่า 
จ่านวนผู้ช่วยวิจัยจ้างได้ในระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน และควรค่านึงถงึความเหมาะสม 
และความจ่าเป็นตามภาระงาน 

 
 

ไม่เกิน 9,400 บาท/เดือน 
ไม่เกิน 11,500 บาท/เดือน 
ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน 
ไม่เกิน 17,500 บาท/เดือน 
ไม่เกิน 21,000 บาท/เดือน 

ไม่เกิน 300 บาท/วัน 

2 หมวดค่าตอบแทน 
-  ค่าตอบแทนผู้วิเคราะห์แปรผล โดยค่านึงความยากง่ายของโปรแกรมการแปรผล, 
ในบางโครงการนักวิจัยควรเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 
-  ค่าตอบแทนผู้แปล/Edit บทความวิจัย (หากได้รับทุนสนับสนุนการแปล
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการแล้ว จะไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการในส่วนนี้ ได้ ) 
-  ค่าตอบแทนนักวิจัย ไมม่ีค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการวจิัยและคณะผู้ร่วมวิจยั 

 
5,000-30,000 บาท/โครงการ 

 
ใช้จ่ายตามจริง แตไ่มเ่กิน 10,000 บาท/โครงการ 

 
 

ไม่สนับสนุน 
3 หมวดค่าใช้สอย 

-  การเดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัย ภายในประเทศ สนับสนุนค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และที พัก ให้ใช้อัตราการใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
-  การเดินทางไปเก็บข้อมูล ณ ต่างประเทศ  นักวิจัยจะต้องช้ีแจงเหตุผลและ 
ความจ่าเป็นในการไปเก็บข้อมูลต่างประเทศ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจะพิจารณา
เป็นกรณีๆ ไป 
-  ค่าจัดท ารายงานและรูปเล่ม (ค่าจัดพิมพ์, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเข้าปก-เย็บเล่ม
รายงาน) 
-  ค่าสาธารณูปโภค  (ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ) 
-  ค่าธรรมเนียมการใช้เคร่ืองมือ ค่าเช่าอุปกรณ์ 
-  ค่าธรรมเนียมการเสนอตีพิมพบ์ทความวิจัย 
-  การน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
-  ค่าจัดประชุม 
-  เงิดอุดหนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
ใช้จ่ายตามจริงและความเหมาะสม 

 
ใช้จ่ายตามจริงและความเหมาะสม 

 
 

ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ 
 

ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ 
ใช้จ่ายตามจริงและความเหมาะสม 
ใช้จ่ายตามจริงและความเหมาะสม 

ไม่สนับสนุน 
ไม่สนับสนุน 
ไม่สนับสนุน 

4 หมวดค่าวัสดุ 
-  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์/สารเคมี ขอให้ระบุจ่านวนและรายละเอียด 
-  ค่าวัสดุส านักงานและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
ใช้จ่ายตามจริงและความเหมาะสม 
ใช้จ่ายตามจริงและความเหมาะสม 

5 หมวดค่าครุภัณฑ์  ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ (กรณีที มีความจ่าเป็นในงานวิจัย อันได้แก่
ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือครุภัณฑ์ที ใช้ส่าหรับ
ทดลองในห้องปฏิบัติการที จ่าเป็น และภายในคณะ/หน่วยงานยังมีไม่พอ สามารถตั้ง
งบประมาณได้ไม่ เกิน 20% ของวงเงินที ได้รับการจัดสรร โดยให้ ช้ีแจงเหตุผล 
ความจ่าเป็น โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

ไม่สนับสนุน 

 



 

แบบเสนอโครงการวิจัย 

ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 

ประเภททุนวิจัยเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

------------------------------------ 

สวนท่ี 1 :  ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย) 

  

(ภาษาอังกฤษ) 

  

 

2. คณะผูวิจัย  (โปรดระบุประวัติของคณะผูวิจัยทุกคนในขอเสนอโครงการวิจัย สวนท่ี 3) 

1. หัวหนาโครงการวิจัย 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

2. ผูรวมวิจัย 

2.1 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

2.2 ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด สัดสวนในการทําวิจัย รอยละ  

3. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ถามี) 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล   

สังกัด   

 

3. ประเภทการวิจัย (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 

  วิจัยพ้ืนฐาน 

  วิจัยประยุกต 

   งานวิจัยเพ่ือตอบปญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม 

   งานวิจัยเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หลักสูตร/รหัสวิชา  

  อ่ืนๆ โปรดระบุ   

 

4. ประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2564 

กลุมท่ี 1  Thailand 4.0: กลุมเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 กลุมเกษตรและอาหาร ใชเทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech) 

 กลุมสรางสรรควัฒนธรรมและบริการเพ่ิมมูลคา (Creative & Culture - High Value 

Services) 



 

 กลุมดิจิ ทัลและอินเตอร เน็ตออฟติง ใช เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital & IOT - 

Embedded Technology) 

 กลุมเครื่องมืออัจฉริยะและหุนยนต ใชเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส (Smart Devices & 

Robotics - Mechatronics) 

 กลุมสุขภาพ ใชเทคโนโลยีชีวการแพทย (Health & Wellness - Biomedical) 

กลุมท่ี 2  เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))  

ประกอบดวย 5 กลุม ดังนี้ 

 กลุมเปาหมายดานสังคม (People) 

 กลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจ (Prosperity) 

 กลุมเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (Planet) 

 กลุมเปาหมายดานสันติภาพ สถาบันท่ีเขมแข็ง และความยุติธรรม (Peace) 

 กลุมเปาหมายดานหุนสวนการพัฒนา (Partnership) 

 

5. โปรดระบุความเกี่ยวของกับมาตรฐานการทําวิจัย 

  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในคน 

        ไดรับการอนุมัติดานจริยธรรมการวิจัย (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  

  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในสัตว 

        ไดรับการอนุมัติดานจริยธรรมการวิจัย (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  

  โครงการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

        ไดรับการอนุมัติดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (แนบใบอนุมัติ) 

        อยูระหวางการพิจารณาดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

        ไมเก่ียวของ 

        อ่ืนๆ  

 

สวนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 

1. รายช่ือผูรับผิดชอบ 

คํา

นําหนา 
ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงใน

โครงการ 

หนวยงาน สัดสวนการมี

สวนรวม (%) 

     



 

คํา

นําหนา 
ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงใน

โครงการ 

หนวยงาน สัดสวนการมี

สวนรวม (%) 

     

     

     

 

2. สาขาท่ีสอดคลองกับการวิจัย 

 สาขาสังคมศาสตร 

 สาขามนุษยศาสตร 

 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 



 

3. คําสําคัญ (keyword) 

       คําสําคัญ (ภาษาไทย) 

       คําสําคัญ (ภาษาอังกฤษ) 

4. ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย/ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 

6. ขอบเขตของโครงการ 

7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวคิดของโครงการ 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ 

9. วิธีการดําเนินการวิจัย (research methodology) 

10. ระยะเวลาการวิจัยท้ังโครงการ (รวมระยะของการย่ืนและรอการตอบรับการตีพิมพในวารสาร

ฐานขอมูล Scopus) 

ระยะเวลาโครงการ   ป   เดือน    

วันท่ีเริ่มตน     วันท่ีสิ้นสุด     

แผนการดําเนินงานวิจัย 

ลําดับท่ี กิจกรรม 
เดือนท่ี รอยละของ

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               

               

               

รวม 100 

 

11. งบประมาณของโครงการ 

      11.1 รายละเอียดงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

   

   

   

รวม  

* ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการวิจัยเทานั้นและใหระบุความจําเปนในขอ 11.2 

 

     11.2 เหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือครุภัณฑ (จัดทําแบบสรุปพรอมแนบรายละเอียดของครุภัณฑท่ีจะจัดซ้ือ) 

ช่ือครุภัณฑ 

ครุภัณฑท่ีขอสนับสนุน 

ลักษณะการใชงาน 

และความจําเปน 

การใชประโยชน

ของครุภัณฑนี้ 

เม่ือโครงการ

ส้ินสุด 

สถานภาพ 

ครุภัณฑใกลเคียง

ท่ีใช ณ ปจจุบัน 

(ถามี) 

สถานภาพ 

การใชงาน  

ณ ปจจุบัน 

      



 

      

      

* ไมสนบัสนุนคาครุภัณฑ (กรณีที่มีความจําเปนในงานวิจัย อันไดแกครุภัณฑทางวิทยาศาสตร หรือทางวิทยาศาสตรการแพทย 

หรือครุภัณฑที่ใชสําหรับทดลองในหองปฏิบัติการที่จาํเปน และภายในคณะ/หนวยงานยังมไีมพอ สามารถตั้งงบประมาณไดไม

เกิน 20% ของวงเงินที่ไดรับการจัดสรร โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน โดยฝายวจิัยและนวัตกรรมจะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 



 

12. ผลผลิตจากงานวิจัย (Output) 

ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ รายละเอียดของผลผลิต 
จํานวน

ผลผลิต 

หนวยนับ 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ    

การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร    

การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา    

 

13. ผลลัพธ (Outcome) ท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลผลิต ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ จํานวน หนวยนับ 

(ผลผลิตท่ีระบุในขอ 12)    

    

    

 

14.ผลกระทบ (Impact) ท่ีคาดวาจะไดรับ (หากระบุเปนตัวเลขได โปรดระบุ) 

ผลลัพธ ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ จํานวน หนวยนับ 

(ผลลัพธท่ีระบุในขอ 13)    

    

    

 

15. การใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

ช่ือประเทศ/จังหวัด ช่ือสถานท่ี การใชประโยชน 

   

   

   

 

16. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย (ถามี) 

17. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ 

เลือกการตรวจสอบทรัพยสินทางปญหาหรือสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

           ไมมีการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

           ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว ไมมีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

           ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว มีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 
 

หมายเลข 

ทรัพยสินทางปญญา 

ประเภททรัพยสิน 

ทางปญญา 

ช่ือทรัพยสิน 

ทางปญญา 
ช่ือผูประดิษฐ ช่ือผูครอบครองสิทธิ ์



 

     

 



 

18. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 

19. โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนอ่ืน ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือไม 

  โครงการวิจัยนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

 โครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอเพ่ือพิจารณารับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน ดังนี้  

(ระบุชื่อแหลงทุนและงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน) 

  

  

 โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืนแลวบางสวน 

(ระบุชื่อแหลงทุนและจํานวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน) 

  

  

 

ท้ังนี้ไมมีขอหามในการแสวงหาแหลงเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพ่ือสมทบ 

การดําเนินการวิจัยในขอเสนอโครงการวิจัยนี้ แตผูวิจัยตองระบุสัดสวนทุนสนับสนุนนี้ใหชัดเจน 

ผูขอรับทุนขอรับรองวา 

1. ไมมีภาระงานทางวิชาการ/งานวิจัย คางสงกับมหาวิทยาลัย 

2. โครงการวิจัยท่ีเสนอขอมิไดเปนโครงการหรืองสวนหนึ่งของโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน

จากเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือจากแหลงทุนอ่ืนอยาง

พอเพียง 

3. หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัต ิ

ใหขยายเวลา ผูรับทุนยินดีสละสิทธิ์ในการรับเงินคาสมนาคุณโครงการวิจัยสวนท่ีเหลือ และคืนเงินท่ีไดรับไป

ใหกับมหาวิทยาลัยทันที หากผูรับทุนสงคืนไมครบ ผูรับทุนยินยอมใหหักเอาจากมหาวิทยาลัยหรือทางราชการ 

ท้ังนี้โดยเปนไปตามสัญญาท่ีไดลงนามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. กรณีท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานแลวมีมติวาคุณภาพผลงานยังไมอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม

และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง/แกไข ผูรับทุนยินดีแกไขผลงานใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

5. ผูรับทุนทราบขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย  

พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพ่ือสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและภูมปญญาไทย พ.ศ. 2564 

 

 

ลงลายมือชื่อ.............................................................. 

(............................................................) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ........... 

 



 

 

ลงลายมือชื่อ.............................................................. 

(............................................................) 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะ........................ 

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ........... 



 

สวนท่ี 3 :  ประวัติคณะผูวิจัย (หัวหนาโครงการวิจัย/ผูวิจัย/ท่ีปรึกษาโครงการ) 

1. ตําแหนงทางวิชาการ-ช่ือ -นามสกุล 

(ภาษาไทย)   

  

(ภาษาอังกฤษ)  

  

2. หมายเลขบัตรประชาชน  

3. รับราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  เม่ือ  

4. สถานท่ีติดตอ 

ภาควิชา คณะ  

โทรศัพท (ท่ีทํางาน) (ท่ีบาน)  

โทรศัพทมือถือ E-mail address  

5. ประวัติการศึกษา 
 

ปท่ีจบ ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษา/

ประกาศนียบัตร 

สาขาเอก ช่ือสถาบัน ประเทศ 

      

      

      

      

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษ 

  

  

  

  

7. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ หรือการย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

หรือการนําไปใชประโยชนตอชุมชน/สังคม (กรณีงานวิจัยเพ่ือตอบปญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม) 

(ยอนหลังไมเกิน 5 ป) 

กรณีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รูปแบบใหเปนไป ดังนี้ 

ตัวอยาง 

เรืองวิทย ลิ่มปนาท. (2542, มิถุนายน-ธันวาคม). แนวคิดสันติวิธีจากกฎหมายตราสามดวง. 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 7(8), หนา 52-61. 

กฤษณา นอมสกุล, ลักขณา กานดี, สิริพร สืบสาน,ปวีณ เก้ือกุล, มาลี อุดมผล, สวัสดิ์ รักดี,  

และคณะ. (2550). การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย, 25, 56-60. 



 

Mellers, B.A. (2002). Choice and the relative pleasure of consequences. 

Psychological Bulletin, 126, 910-916. 

Johnson, M.E., Dose, A.M., Pipe, T.B., Petersen, W.O., Huschka, M., Gallenberg, 

M.M., et al. (2009). Center prayer for women receiving chemotherapy for recurrent 

ovarian cancer: pilot study. Oncology Nursing Forum, 36, 424-428 



 

 

กรณีผลงานย่ืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รูปแบบใหเปนไป ดังนี้ 

ตัวอยาง 

อาริมาสะ คากะ และคณะ. (2553). สิทธิบัตรไทย เลขท่ี 28634. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยสินทาง

ปญญา กระทรวงพาณิชย. 

Aquilina, P., Ell, T., & Li, L. (2011). U.S. Patent No. D636, 492. Washington, DC: U.S. 

Patent and Trademark office. 

 

8. การไดรับรางวัลทางดานการวิจัย 
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